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Beste bewoner 

 
Op 16 juni 2017 werd de ziekte van Newcastle (paramyxovirus) vastgesteld bij een duif in de 

Willem Van Laarstraat in Berchem. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV) heeft rond deze haard een beschermingsgebied van een straal van 500 

meter ingesteld. U woont in deze zone. In dit beschermingsgebied legt het FAVV volgende 

verplichte maatregelen op: 

 

 Iedere houder van duiven en pluimvee dient voor 19 juni 2017, 23u aangifte te doen bij 

de stad van het aantal gehouden duiven en/of pluimvee. Onder pluimvee wordt verstaan: 

kippen, kalkoenen, parelhoenen, struisvogels en emoes. U vindt het digitaal formulier via 

www.antwerpen.be/dieren. 

 

 Hobbyhouders moeten voor 19 juni 2017, 23u hun pluimvee of duiven tegen het 

paramyxovirus laten vaccineren door een dierenarts, indien geen attest van vaccinatie 

uitgevoerd tijdens de laatste drie maanden kan voorgelegd worden.  

 

 Elk vervoer van pluimvee, duiven en broedeieren is verboden.  

 

 Er geldt een verzamelverbod voor pluimvee en duiven.  

 

 Het vervoer en de uitspreiding van strooisel en pluimveemest zijn verboden.  

 

 De duiven moeten opgesloten worden. 

 

 De toegang tot duiventillen is verboden, uitgezonderd door personen die gewoonlijk de 

duiven verzorgen, uiteraard met oog op de gepaste ontsmettingsmaatregelen. 

 

 

Deze maatregelen zijn minstens van toepassing tot 8 juli 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

SL/WW/DW  Alle briefwisseling te richten aan het college van 
burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 

Antwerpen 1. 

 

  

 
 

email   telefoon  datum 

dierenwelzijn@stad.antwerpen.be   0800 123 12    16 juni 2017 

   

 
Melding paramyxovirus bij duiven:  

GEEN gevaar voor de volksgezondheid, wel maatregelen in het beschermingsgebied 
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Newcastle disease (paramyxovirus) is een zeer besmettelijke virusziekte waar vrijwel alle wilde 

en tamme vogels gevoelig voor zijn.  

De mens is niet gevoelig voor deze ziekte, er is dus geen overdracht van dier op mens. De 

consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houden geen enkel risico in. 

Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.  

 

Meer informatie vindt u op: www.antwerpen.be/dieren 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Burgemeester 

 

 
 

Bart De Wever 


